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Een natuurlijke 

combinatie?

Met mijn vader lange tochten maken.  
Een avontuur, van bospaden hadden we 
nog nooit gehoord. Toch dat ene stapje 
extra op het ijs, of heel hoog in een 
boom klimmen. Op een pier, net iets te 
laat, weggedoken en doorweekt door 
een reuzengolf. Of een natuurtocht met 
school waarbij ik alle informatie voor 
altijd probeerde op te zuigen. En natuurlijk 
madeliefjes plukken en een ketting maken 
voor mijn zusje en voor mezelf. Namen van 
soorten wist ik niet, mijn vader noemde 
een roos rustig tulp, en voor mijn moeder 
was de soort vogel niet belangrijk, brood 
kregen ze toch wel. 

Kinderen en natuur

1
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Ik groeide op in een buitenwijk van de 
grote stad met ruige struiken vol besjes en 
vogels op ons ruime balkon. We speelden 
op verlaten stukjes groen, of op zondag 
in het Amsterdamse bos. En op vakantie 
kropen we dwars door het hoge gras 
in Oostenrijk, zat ik met mijn voeten in 
de Dordogne of bewonderden we wilde 
paarden in Engeland.

Welke herinneringen heb jij aan natuur 
in je jeugd? Keek je naar de wolken en 
zag je olifanten en schapen? Maakte je 
het verschil omdat je een vogeltje van 
de verdrinkingsdood redde of een dam 
bouwde en de rivier zijn nieuwe weg 
insloeg? Die eerste contacten met de 
natuur zijn belangrijk. Ze leggen een basis 
bij kinderen, die herinneringen dragen bij 
tot de liefde voor de natuur. En kinderen 
zijn de natuurbeheerders van de toekomst. 
Intense ervaringen met de natuur op jonge 
leeftijd leiden tot meer zorg voor de natuur 
op latere leeftijd.



Daarnaast heeft spelen in de natuur  
heel veel voordelen:

Goed voor de creativiteit
Leert kinderen risico’s inschatten en 
geeft fysiek zelfvertrouwen
Stimuleert beweging
Stimuleert ontwikkeling van 
motorische vaardigheden
Vermindert kans op overgewicht
Geeft rust en vermindert stress
Stimuleert de zintuigen
Zorgt voor verwondering

Natuur werkt positief
1 Kinderen worden steeds zwaarder 
volgens de CBS jeugdmonitor. In 2011 is 
12 % van de 2-9-jarigen te dik en 4% 
veel te zwaar. En volgens de TNO Monitor 
Bewegen en Gezondheid in 2010 beweegt 
minder dan de helft van de 4-17-jarigen 
voldoende. Natuur, parken en natuurlijke 
speelterreinen stimuleren kinderen om 
meer te spelen, dus om te bewegen.  
En schooltuinen of een moestuin thuis 
zorgen ervoor dat kinderen niet alleen 
meer weten van groente en fruit,  
maar het ook meer gaan eten.

De natuur  
werkt positief...
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Een natuurlijke omgeving fascineert en 
stimuleert beweging en creativiteit. Dit 
gaat vanzelf. Kinderen krijgen zo meer 
zelfvertrouwen en een ontspannen gevoel. 
Contact met de natuur zorgt ook voor 
een betere concentratie en heeft 2 een 
positief effect op kinderen met ADHD 
blijkt uit 3 verschillende onderzoeken. 
Kortom: kinderen en de natuur zijn een 
natuurlijke combinatie, daar zijn veel 
mensen het over eens. En die kinderen 
worden weer groot en brengen straks hun 
binding met de natuur weer over op hun 
kinderen. Ouders, leerkrachten, natuur- en 
milieuorganisaties, allemaal hebben we 
een eigen rol om kinderen dichter bij de 
natuur te brengen.

De natuur raakt op  
de achtergrond.  
Zijn computers onze vijand?
Kinderen zitten steeds vaker binnen. 
Spelen op de spelcomputer, kijken tv, 
gamen op de computer of whatsappen met 
een mobiele telefoon. 
 

Komen Nederlandse kinderen wel 
voldoende buiten? Uit 4 onderzoek blijkt dat 
Nederlandse kinderen meer televisie kijken 
dan kinderen in andere westerse landen. 
1 Er zijn aanwijzingen dat kinderen in de 
huidige tijd laag scoren in natuurhouding, 
gedrag en kennis van de natuur. Als 
kinderen veel natuur in hun buurt hebben, 
denken ze vooral aan dieren uit hun 
omgeving. Kinderen uit woonwijken met 
weinig groen, noemen vaker dieren zoals 
leeuwen, giraffen en olifanten, dieren uit 
de dierentuin of van de 5 tv. 6 Meer dan 
de helft van de kinderen in Nederland wil 
vaker buiten spelen als hun buurt minder 
saai is. Bijna de helft van de kinderen 
zegt dat zij minder tv zouden kijken en 
computerspelletjes zouden doen als hun 
directe speelomgeving spannender is.



Naar het bos of de woonboulevard?
Ook hebben ouders het druk met werk 
en sociale contacten. Op zaterdag lopen 
veel gezinnen in de supermarkt, en 
woonwarenhuizen zijn geliefd op zondag. 
De traditionele familiewandeling op 
zondag is niet meer zo gebruikelijk. En 
hoewel veel ouders vinden dat kinderen 
minder tijd achter een scherm zouden 
moeten doorbrengen is het natuurlijk ook 
wel rustig, een kind met een apparaat, 
omdat je dan zelf door kan werken of 
het huishouden kan doen. Op scholen 
is er vaak wel de mogelijkheid van een 
schooltuin, maar beperkt natuuronderwijs 
zich veelal tot het lezen van teksten of 
het kijken van natuurprogramma’s. Er 
zijn ook wel projecten buiten, maar nooit 
genoeg natuurlijk. Natuuronderwijs is erg 
afhankelijk van de visie van de school en 
de invulling door de leerkracht.

De computer de deur uit?
Wat is nu de oplossing? Computers de 
deur uit, de mobiel verstoppen en met zijn 
allen wandelen? Met jonge kinderen kun 
je de tv nog uitzetten en roepen dat ze 
mee moeten wandelen. Maar met grotere 
kinderen of jongeren gaan wandelen? 
’’Saai!!!’’, zullen ze dan waarschijnlijk 
roepen. Wat is dan de oplossing? Vergeet 
in ieder geval het woord wandelen. Van 
een hoge duin afrollen, diersporen zoeken, 
een moord oplossen (Wie heeft de duif 
gepakt: een vos of een roofvogel?) en 
natuurlijk op zoek gaan naar een 'schat' 
met geocaching en allerlei speurtochten. 
Er is genoeg te doen buiten in de natuur. 
Meestal verzinnen kinderen het zelf wel. Ze 
verzamelen dennenappels, bouwen hutten 
of vangen slootdiertjes. Maar wat als ze 
vinden dat ze echt niet zonder computer of 
mobiel kunnen? 

Bos of boulevard?

Wie heeft de duif gepakt: een vos of een roofvogel?
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Gelukkig hebben digitale apparaten  
ook heel veel voordelen.

Er zijn veel educatieve apps over 
natuuronderwerpen
Je hebt heel veel informatie over de 
natuur bij je
Veel games zijn in het Engels en 
vergroten de woordenschat 
Het is eenvoudig om altijd actuele 
informatie te vinden 
Het is eenvoudig om natuurkennis en 
ervaring te delen
Kinderen leren spelenderwijs 
meer over het gebruik van digitale 
apparaten
Kinderen leren zo meer en op een 
andere manier over de natuur
Er zijn handige tools die helpen bij 
je onderzoek en het vastleggen van 
ontdekkingen

Echte natuurervaring en virtueel
Volgens het onderzoek 7 Interesting Kids 
heeft een echte natuurervaring voor 
kinderen positievere effecten dan een 
virtuele natuurervaring. De opzet van 
dit boek is dan ook niet dat kinderen 
thuis of op school achter de computer 
blijven of natuurprogramma’s kijken. Het 
doel is wel om de digitale middelen mee 
naar buiten te nemen en te integreren 
met de natuurbeleving. Of om eerst een 
virtuele natuurbeleving te ervaren met 
een natuurgame, interactieve site over de 
natuur of een natuurvideo en daarna dit 
meteen in de praktijk toe te passen. 

"Echte" ervaringen



Zo zijn de computer en de tv geen 
concurrent meer, maar handige 
hulpmiddelen en natuurvrienden. En zo 
maak je een natuurbeleving met een 
andere insteek, soms ook spannender of 
leuker.  

Daarnaast leren kinderen ook meer van 
ict en de toepassing hiervan en worden 
ze mediawijzer. Hierbij wil ik niets af doen 
aan gewoon de natuur ingaan, ervan 
genieten en kinderen alles zelf laten 
ontdekken. Het is niets meer en niets 
minder dan een andere, extra manier.
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Apps en natuurboeken op  
je smartphone
De meeste jongeren hebben zelf een 
smartphone, maar jongere kinderen 
kunnen ook prima met ouders, grootouders 
of de leerkracht en een mobiele telefoon 
of zakcomputer zoals iPod touch of 
minitablet op pad. Maak daar gebruik van. 
De mogelijkheden om digitale apparaten 
in de natuur te gebruiken groeien bijna 
dagelijks. Ga op zoek naar bessen en ander 
voedsel in de natuur met een app. Luister 
naar vogels en determineer samen op je 
smartphone welke vogel je hebt gehoord.  

Ga niet wandelen maar kies voor een  
GPS-tocht, QR-wandeling of nog 
spannender: doe aan geochaching. Of zet 
Layar op je telefoon en kijk niet alleen 
naar een informatiebord op Texel, luister 
naar de boswachter en beleef virtueel 
de geschiedenis. Het zijn maar een paar 
mogelijkheden.  

Elke dag zijn er nieuwe apps, en ben je je 
paddenstoelen- of vogelboek vergeten? 
Geen probleem, net als je camera zitten 
deze nu altijd in je tas of zak. Acht van de 
tien smartphonegebruikers maakt nu ook 
al foto’s, die kun je ook prima inzetten voor 
natuuronderwijs. Alleen een verrekijker 
moet je wel meenemen, en natuurlijk je 
kinderen, leerlingen of kleinkinderen.



1  Bron: Factsheet, Jeugd, natuur,    gezondheid. IVN - Agnes van den Berg
2  Bron: Natuur als therapie bij ADHD.    Alterra Wageningen – Agnes van den Berg

3  Bron: Groene kansen voor de jeugd.   Alterra - Agnes van den Berg &   Esther de Hek4  Bron: HBCS-studie 2009/2010,  Trimbos instituut5  Bron: Onderzoek van De Witt 20056  Bron: Onderzoek buitenspelen 2013 .  TNS Nipo, voor Jantje Beton.7  Bron: Interesting Kids Merel Kuijpers,    Universiteit Twente - 2011

Al je 'boeken' bij de hand!
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